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1. Objetivo 

A Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo tem 

como objetivo estabelecer os procedimentos e controles internos, compatíveis com o porte e 

volume de operações da AUSTRO CAPITAL HOLDING Ltda (“AUSTRO CAPITAL”), destinados a 

prevenir a utilização da AUSTRO CAPITAL na prática dos crimes de lavagem ou ocultação de 

bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal que trata a 

Lei nº 9.613/1998 e demais normativos sobre o tema (“Lavagem de Dinheiro e Financiamento 

ao Terrorismo”). 

Esta política identificará ainda os conceitos que envolvem Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo, as etapas que configuram os delitos e as características de 

pessoas e produtos suscetíveis a envolvimento com estes crimes. 

Além disso, esta política estabelece orientações para identificar e como acompanhar as 

operações realizadas com Pessoas Politicamente Expostas. 

 

2. Conceitos 

Conforme definição exposta pela fazenda nacional, o crime de lavagem de dinheiro 

“caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a 

incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, 

bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que 

envolve, teoricamente, três fases independentes que, com frequência, ocorrem 

simultaneamente. ” 

As fases do Lavagem de Dinheiro podem ser caracterizadas como: 

I. Colocação – Seria a primeira etapa do processo, aonde ocorreria a colocação do dinheiro de 

origem ilícita no sistema econômico. Com o objetivo de ocultar sua origem, o agente 

normalmente procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas e 

naqueles que possuem um sistema financeiro liberal. A colocação se efetua por meio de 

depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Para dificultar a 

identificação da procedência do dinheiro, os agentes aplicam técnicas sofisticadas e cada vez 

mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro 

e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em 

espécie. 
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II. Ocultação – Na segunda etapa do processo, o agente procura dificultar o rastreamento 

contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade 

da realização de investigações sobre a origem do dinheiro. Os agentes buscam movimentar os 

recursos de forma eletrônica por meio de transações complexas e em grande número para 

dificultar o rastreamento, monitoramento e identificação da fonte ilícita dos recursos. 

III. Integração – Nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema 

econômico. Os agentes buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades, 

como por exemplo no mercado de capitais, imobiliário, obras de arte, entre outros, podendo 

tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais 

fácil legitimar o recurso ilegal. 

O combate ao Financiamento do Terrorismo está intimamente relacionado à luta contra a 

Lavagem de Dinheiro. Seguindo recomendações dos organismos internacionais, existem 

diversas iniciativas do governo brasileiro no sentido de se adequar às melhores práticas 

adotadas para combater de forma efetiva financiamento do terrorismo. Por esse contexto, a 

AUSTRO CAPITAL aborda esses dois temas de forma conjunta nesta política.  

O Financiamento ao Terrorismo pode ser resumido como a reunião de recursos para a 

realização de atividades terroristas. Esses fundos podem ter origem legal - como doações, 

ganho de atividades econômicas lícitas diversas - ou ilegal - como as procedentes de atividades 

criminosas. 

 

3. Base Regulatória 

A AUSTRO CAPITAL baseia sua Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo nas principais normas disciplinadoras do mercado de capitais 

que regem o tema: 

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998, conforme alterada: Dispõe sobre os crimes de 

"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema 

financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras - COAF, e dá outras providências. 

INSTRUÇÃO CVM Nº 301, DE 16 DE ABRIL DE 1999, conforme alterada (“ICVM 301”): Dispõe 

sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a 



 

responsabilidade administrativa de que tratam os arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei nº 9.613, de 3 de 

março de 1998, referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. 
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Normas emitidas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras: Além dos 

normativos acima destacados, na criação de sua Política de Prevenção e Combate à Lavagem 

de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, a AUSTRO CAPITAL inspira-se nos normativos 

emanados pelo Banco Central do Brasil e nas recomendações do Grupo de Ação Financeira 

contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF). 

4. Pessoas Politicamente Expostas 

Para efeitos da ICVM 301, são consideradas Pessoas Politicamente Expostas (“PPEs”) aquelas 

que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos 

ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências 

estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu 

relacionamento próximo. 

O processo de know your customer (“KYC”) da AUSTRO CAPITAL deve sempre procurar 

identificar se o potencial cliente pode ser considerado uma PPE. Além disso, a AUSTRO 

CAPITAL poderá se valer de banco de dados públicos e/ou privados para realizar a consulta da 

situação de seus potenciais clientes e clientes ativos, de modo que mesmo que eles não se 

autodeclarem como PPEs no cadastro com a AUSTRO CAPITAL, a Gestão de Compliance possa 

realizar um monitoramento especial de cada caso.  

Para fins da definição de PPEs da ICVM 301, entende-se cargo, emprego ou função pública 

relevante exercido por chefes de estado e de governo, políticos de alto nível, altos servidores 

dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas 

ou dirigentes de partidos políticos. Ainda, são familiares das PPEs, seus parentes, na linha 

direta, até o primeiro grau, assim como o cônjuge, companheiro e enteado. 

Sem prejuízo das definições anteriores, a ICVM 301 lista uma série de exemplos dos que 

podem ser considerados como PPEs no Brasil. 

Todos os PPEs são supervisionados pela Gestão de Compliance de maneira mais rigorosa. 

Nestes casos especiais a Gestão de Compliance deve dedicar especial atenção a propostas de 

início de relacionamento e a operações executadas com PPEs, inclusive as oriundas de países 

com os quais o Brasil possua elevado número de transações financeiras e comerciais, 

fronteiras comuns ou proximidade étnica, linguística ou política.  



 

A Gestão de Compliance deverá analisar os dados das ocorrências e caso sejam identificadas 

atipicidades descritas na regulamentação vigente, a Gestão de Compliance é responsável por 

comunicar aos órgãos reguladores. 
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5. Responsabilidades  

As regras previstas nesta Política são aplicáveis a todos os sócios, diretores, empregados, 

funcionários, trainees, estagiários e prestadores de serviços (“Membros”) que venham, de 

maneira direta ou indireta, trabalhar para a AUSTRO CAPITAL. 

Caso quaisquer dos Membros tenha conhecimento de indício de Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo deverá comunicar a Gestão de Compliance, sendo esta 

responsável por averiguar as informações reportadas e, caso aplicável, comunicar aos órgãos 

reguladores e entidades competentes. 

A Gestão de Compliance será igualmente responsável por disponibilizar aos Membros 

treinamentos e palestras que promovam a conscientização sobre a Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo e desenvolver campanhas/atividades que auxiliem na detecção 

de operações que caracterizem indícios destes crimes. 

Com relação aos procedimentos relativos à esta Política, a Gestão de Compliance deverá 

monitorar continuamente as seguintes operações ou situações envolvendo títulos ou valores 

mobiliários:  

I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação 

profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes 

envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; 

II -operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais 

haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; 

III - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de 

negócios de qualquer das partes envolvidas; 

IV - operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir 

artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos; 

V - operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma 

contumaz, em nome de terceiros; 

VI - operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente 

às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); 



 

VII – operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, 

objetivamente, fundamento econômico; 
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VIII – operações com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades constituídas 

em países que não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do GAFI/FATF; 

IX – operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 

X – transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores mobiliários; 

XI – operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com a qualificação 

técnica do cliente ou de seu representante; 

XII – depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação de operações de 

cliente, ou para prestação de garantia em operações nos mercados de liquidação futura; 

XIII – pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de operações ou 

resgates de valores depositados em garantia, registrados em nome do cliente; 

XIV – situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus 

clientes; 

XV – situações e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; e 

XVI – situações em que as diligências previstas nesta Política e nos outros normativos da 

AUSTRO CAPITAL não possam ser concluídas. 

6. Identificação do Beneficiário Final das Operações - Investimentos realizados pelos 

Fundos de Investimento 

Para os Fundos de Investimento e carteiras administradas pela AUSTRO CAPITAL, a Gestão de 

Compliance deverá, igualmente, analisar, avaliar e monitorar as operações para fins de 

prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. 

Neste contexto, a AUSTRO CAPITAL deve identificar a contraparte (cliente) dos Fundos de 

Investimento e carteiras administradas. Tal processo visa a prevenir que a contraparte utilize a 

AUSTRO CAPITAL e/ou os fundos de investimento ou carteiras por ela geridos para atividades 

ilegais ou impróprias.  



 

Além dos procedimentos de Identificação de contraparte, a AUSTRO CAPITAL deverá adotar 

outros procedimentos como visita de diligência, por exemplo e, ainda, com vistas a controlar e 

monitorar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de 

investimento ou carteiras administradas sob sua gestão, de modo que eventuais operações 

efetuadas fora dos padrões praticados no mercado, de acordo com as características do 

negócio, sejam identificados e, se for o caso, comunicados aos órgãos competentes. 
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7. Novas tecnologias, serviços e produtos 

A Gestão de Compliance deverá sempre participar da elaboração de produtos e práticas de 

negócios ou no uso de novas tecnologias ou em desenvolvimento para produtos novos ou já 

existentes, de modo a identificar e avaliar os eventuais riscos de Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento do Terrorismo que possa da referida inovação.  

8. Tratamento aos indícios de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

Uma vez identificados indícios de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, caberá 

a Gestão de Compliance analisar o cliente e suas operações para confirmar ou não a 

ocorrência. Caso necessário para complementar sua análise, a Gestão de Compliance poderá 

solicitar a atualização cadastral do cliente e esclarecimentos ao contato comercial responsável 

pelo mesmo. 

Finalizada a análise pela Gestão de Compliance, esta área deverá produzir um relatório que 

será remetido à Diretoria de Compliance que poderá rerratificar a conclusão da Gestão de 

Compliance. 

Após a revisão do relatório pela Diretoria de Compliance, caberá a ela a responsabilidade pela 

comunicação ou não do caso ao COAF. 

Os registros das conclusões das análises da Diretoria de Compliance acerca de operações ou 

propostas que fundamentaram a decisão de efetuar, ou não, as comunicações ao COAF devem 

ser preservadas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 

Caso não tenha sido prestada nenhuma comunicação ao COAF, a Diretoria de Compliance deve 

comunicar tal informação à CVM, anualmente, até o último dia útil do mês de janeiro. 

9. Treinamento 

A AUSTRO CAPITAL deverá ainda prevenir a prática de Lavagem de Dinheiro e Financiamento 

ao Terrorismo através da realização de treinamentos anuais obrigatórios que permitirão 

disseminar o conhecimento sobre as responsabilidades de cada um dos Membros na 



 

identificação e prevenção de operações que apresentem indícios de Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo. 

De preferência, os treinamentos deverão possuir ao final do curso provas para avaliação do 

aprendizado, com emissão de certificados quando atingida a nota mínima exigida. 
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A Gestão de Compliance será responsável por manter registro de todos os Membros que 

receberam treinamento sobre prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 

Terrorismo. 

 

10. Auditoria 

Esta Política deverá ser submetido periodicamente a auditorias contratadas pela AUSTRO 

CAPITAL para que sejam avaliados a eficácia da gestão de risco de Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo e os controles e procedimentos implantados.  

A AUSTRO CAPITAL deverá ainda ter um controle para análise e correção das eventuais 

deficiências apontadas nos relatórios dos auditores, como forma de melhoria contínua e de 

garantia do cumprimento das normas vigentes. 


